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1. Η επιστήμη βάζει τον πήχη
Η φιλοδοξία, η αποτελεσματικότητα και η ρεαλιστικότητα του κλιματικού νόμου κρίνεται
από την επιστήμη, που είναι σαφής: για να έχουμε καλές πιθανότητες να αποτρέψουμε μία
ανεξέλεγκτη κλιματική κρίση, πρέπει να πετύχουμε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050. Η πρόταση κλιματικού νόμου θα
προβλέπει εμπροσθοβαρή τροχιά οριστικής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με
αυστηρούς και φιλόδοξους, ενδιάμεσους στόχους ανά δεκαετία, καθώς και τακτικούς
κύκλους αξιολόγησης προόδου ώστε να ενσωματώνονται οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και να διορθώνονται λάθη. Προς αυτήν την κατεύθυνση,
έχει συσταθεί ολιγομελές επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο που απαρτίζεται από
διακεκριμένες-ους εμπειρογνώμονες που ειδικεύονται σε ευρύ γνωστικό πεδίο. Ο ρόλος
του συμβουλίου είναι η επιστημονική συμβολή στη διαμόρφωση του κειμένου και η στρατηγική υποστήριξη σε κομβικά σημεία της διαδικασίας διαβούλευσης.

2. Διαφανής και συμμετοχική δράση
Η επιτυχία του κλιματικού νόμου δεν θα καθοριστεί μόνο από το περιεχόμενο και τη φιλοδοξία του. Εξίσου σημαντική είναι η διαφανής και συμμετοχική διαδικασία που θα
ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ενδιαφερόμενων φορέων και ομάδων συμφερόντων. Η πρόταση κλιματικού νόμου θα διαμορφωθεί αφού ακουστούν οι απόψεις των πολιτών (θα αποσταλεί ερωτηματολόγιο) και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση για ικανό χρονικό διάστημα. Οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση θα
έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν το κείμενο και να κάνουν σχόλια, να ανταλλάσσουν
απόψεις μεταξύ τους και να ψηφίζουν θετικά τροποποιήσεις και σχόλια τρίτων.

3. Ολοκληρωμένη κλιματική δράση
Ο ενεργειακός τομέας και ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής ειδικότερα είναι οι τομείς με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (σχεδόν 73% των
εθνικών εκπομπών το 2018), αλλά δεν είναι οι μόνοι. Θα χρειαστεί δράση που καλύπτει και
τους υπόλοιπους τομείς (βιομηχανία, γεωργία, απόβλητα), καθώς και όλα τα αέρια του
θερμοκηπίου. Απαιτείται επίσης μέριμνα τόσο για την προσαρμογή της χώρας στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και για την αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα από
την ατμόσφαιρα. Η διαμόρφωση στρατηγικής που εντοπίζει τους σημαντικότερους κλιματικούς κινδύνους και τους αντιμετωπίζει με τις λύσεις που προσφέρει η προστασία,
διαχείριση και αποκατάσταση της φύσης (Nature Based Solutions)1 αποτελούν
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Δηλαδή τη διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση των χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων,
καθώς και την αλλαγή του αγροδιατροφικού συστήματος

την πλέον αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα επιλογή, καθώς ενισχύουν την ανθεκτικότητα της φύσης και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων, ενώ επιτυγχάνουν τη
μείωση τόσο των εκπομπών, όσο και των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου. Η πρόταση κλιματικού νόμου θα προβλέπει επίσης πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης ικανά να
στηρίξουν το τιτάνιο έργο της απανθρακοποίησης της οικονομίας.

4. Κλιματική δικαιοσύνη
Δεν ευθύνονται και δεν πλήττονται όλοι το ίδιο από την κλιματική κρίση. Σήμερα, το πλουσιότερο 1% του πλανήτη ευθύνεται για υπερδιπλάσιες εκπομπές, από αυτές που προέρχονται από το φτωχότερο 50% της ανθρωπότητας, το οποίο και απειλείται περισσότερο από
την κλιματική κρίση. Η πρόταση κλιματικού νόμου θα προβλέπει την απεξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα με δίκαιη κατανομή των βαρών και δίνοντας ριζικές λύσεις στο πρόβλημα της κλιματικής ανισότητας σε εθνικό επίπεδο. Οικονομικά αδύναμες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, τοπικές κοινωνίες στα λιγνιτικά κέντρα, περιοχές όπου εγκαθίστανται
έργα ΑΠΕ ή πλήττονται από την κλιματική κρίση, καθώς και πρόσφυγες και μετανάστες θα
πρέπει όχι απλά να προστατεύονται, αλλά να στηριχθούν αποφασιστικά ώστε να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

5. Η αρχή του «μη βλάπτειν»
Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η δημιουργία μίας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας μπορεί να έχει πολλαπλά παράλληλα οφέλη αν σχεδιαστεί σωστά. Η προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή, η διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων,
ο εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού μοντέλου, η κυκλική οικονομία, οι συμπεριφορικές αλλαγές, είναι αναπόσπαστα κομμάτια της λύσης και θα πρέπει να ενσωματώνονται
κατά τον σχεδιασμό της ενεργειακής μετάβασης. Σαν οδηγός, η πρόταση κλιματικού νόμου
πρέπει να υπηρετεί και σε κάθε περίπτωση να μην συγκρούεται με τους διεθνείς Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

6. Συνοχή, συνέπεια και συνέχεια
Φιλοδοξία μας ο κλιματικός νόμος να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και να μην αποτελέσει ένα
ακόμα νομικό κείμενο που προστίθεται στην πολυνομία της χώρας. Η πρόταση κλιματικού νόμου κατά συνέπεια θα προβλέπει συμπαγές σύστημα διακυβέρνησης και οριζόντια συνεργασία
μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς
και συνεχή διάλογο με την κοινωνία. Στόχος, το σύνολο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
καθώς και η οικονομική δραστηριότητα της χώρας να ευθυγραμμίζονται με τον απώτερο στόχο
της συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα

προβλέπει την υποχρεωτική δημοσιοποίηση στοιχείων περί την έκθεση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των μεγάλων επιχειρήσεων σε κλιματικό ρίσκο, καθώς και τη θέσπιση στόχων
ευθυγράμμισης του χαρτοφυλακίου τους με την επίτευξη του στόχου του 1,5°C.

7. Από το παγκόσμιο στο τοπικό
Στοχεύοντας στη διαμόρφωση πρότασης ενός αποτελεσματικού και καινοτόμου κλιματικού
νόμου για την Ελλάδα, θα αξιοποιήσουμε τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα και την εμπειρία από κλιματικούς νόμους, πολιτικές και μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ωστόσο η απλή αναπαραγωγή και ενσωμάτωσή τους δεν εγγυάται αυτομάτως την
επιτυχία - απαιτείται ως εκ τούτου η προσαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα.
Υπό αυτό το πρίσμα η πρόταση κλιματικού νόμου θα ενθαρρύνει τη διαρκή συνέργεια μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας. Εξίσου σημαντικά, η πρόταση κλιματικού νόμου φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει την ανάδειξη της Ελλάδας
σε πρωταθλήτρια στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.
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συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης.

5.000.000
Μας στηρίζουν
περισσότεροι από
5 εκ. υποστηρικτές
παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα οι
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Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα μέλλον αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας τη
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και προωθώντας
τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.

Λεμπέση 21,
117 43 Αθήνα
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